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Anno 1745 dend 21 Junii nesteffter blev paa garden Grebstad holdt almindelig
Sommer- og Leedingsbergsting paa garden Grebstad, som meltes?, med Hillesøe
tinglavs almue, hvor da Retten blev administreret af mig kongel: mayst:
Svorenskriver tilligemed etterskrevne laugrettesmend: Claus? Christensen Miele,
guttorm Christensen buevigen, Anders Jakobsen biørnøen, ole Abrahams
bakejord, Per Jakobsen Sand, Semund? Larsen biørnøen, Peder Olsen? Sandnes
og Anders Eriksen Havnevog<..>
http://arkivverket.no/URN:rg_read/31064/22/
Dend 13de junii (1746) nestefter blev paa garden Wang holdet almindelig
Sommer og Leedingsbergsting med Hillisøe Tinglavs Almue, Retten blev
administreret af mig Svorenskriver Thomæson tilligemed efterskrevne Eedsvorne
laugrettemend: naml: Clas Christens Miele, Anders Erichs havnevog, Peder
Jakobs Sand, Anders Jakobs bryge?inn, guttorm christens buevigen, ole
Abrahamsen bachejord, haldor svensen ibm isteden for Peder Olsen Sand og
Samuel Larsen biørnøen.<..>
Dend 14de blev igien Retten satt, hvor da følgende af Ombudsmanden hr Hvid
udstædde festebreve blev miig til Publication leveret, naml:<..>
Til hans Andersen paa ½ vog I Bacheby. Til tugthuuset betalt 8s.<..>
Ombudsmanden hr Hvid havde til dette Ting ladet indstevne ole Nielsen
Kierkevig og Ellen Amundsdr af ouersfiorden for lejermaal med hverandre, den
indstevnde ole Nielsen mødte for Retten og tilstod at hvis forseelse at have
begaaet lejermaal med Ellen Amundsdr og at han ikke ægter hende, den tillage
indstevnte Ellen Amundsdatter mødte ikke men hendes huusbont Anders olsen
mødte og svarede paa hendes vegne, at hun ikke har udlagt nogen anden end
ole Niels da utdstod? Skrifte, Sagsøgeren spurde ole Niels om hand haver noget
til sine bøeder betaling at bruuge? Til veje? Svarede: ikke viidere end andre
kunde udlegge for hannem. Hvorpaa Sagsøgeren føyede sin innstefnelse som
følger: at -?- personerne tilstaar og lade tilstaae deres lejermaals forseelse, og at
de ikke Ægter hverandre, drengen og ikke siger at hand bringe nogen tilveji?, til
bøedernes betaling, saa efterd? har biy? Sufficient Caution til bøedernes betaling
imod dennem at optiene, saa paastaar dom over hannem at ladet? I tieneste
intet at optiente og hun avstraffe paa kroppen ifald hun i?? kand skaffe penger
eller Caution derfor. Herom dømt og afsagt: Som personene tilstaar deres
lejermaalsforseelse og at de ikke ægter hinanden; saa bør de bøde efter lovens 6
bogs 13 Cap: 1 an?: hand 12 rd og hun 6 rd, eller I mangel af bøedene at strafes
paa kroppen, neml at? -?- I følge forordningen af 6 Dec: 1743 at arbejde paa
nærmeste festning I 6 uger og hun utstaar ins? Halsjern ved Tromsøe Kirke en
Søndag, en time før og en time efter gudstienestens forretning og Sagens
omkostninger 1 rd.<..>
http://arkivverket.no/URN:rg_read/31064/33/
(1747) Dend 8de Junii nestefter blev paa gaarden Wang holdet almindelig
Sommer- og leedingsbergsting med Hillesøe Tinglavs almue.<..>Sveien? Olsen
Angstørren, ole abrahamsen bakkejord, sidder for Niels bastiansen b..vigen, hans
andersen grøtfiorden, ole Jakobsen tiervigen, Thomas gundersen bouen, lars
olsen vangsøen, sidder for thomas andersen Kalfiorden, Peder Jakobsen Sand,
sidder for den afdøde Ole olsen Vadstrand, og anders Eriksen hamnevog, sidder
for Samson toresen nordbye.<..>
Ole Jakobsen lod læse sin bøxelsedel paa 18£ I Sand, samme var udstæd af
Ombudsmanden M: Hvid, til tugthuuset betalt 6s.<..>

http://arkivverket.no/URN:rg_read/31064/43/
Anno 1748 dend=8de junii holdtes almindelig Sommer og leedingsbergsting paa
Gaarden Wang med Hillesøe Tinglavs almue<..>Simon olsen Angstøren, ole
abrahamsen bakkejord, hans andersen grøtfiorden, ole Jakobs Tiervigen, Thomas
gunders bouen, thomas anders Kalfiorden, Peder Jakobs Sand, og Samson torsen
Nordbye.<..>
Peder Jørgens lod lehse sin bøxelsedel paa 1 punds landskyld i Bacheby, udstæd
af M: Hvid, til tugthuset 8s.
(Postbønder Mogens Urbanusen og Peder Nielsen)
http://arkivverket.no/URN:rg_read/31064/53/
(1749) Dend 9de Junj nestefter blev paa gaarden Wang holdet almindelig
Sommer og leedingsbergsting med Hillesøe Tinglavs almue<..>Ole Ole Jakobs
Tiervigen, Simon olsen angstøren, hans Anders grøtfiorden, Christopher Nilsen?
Strømmen, Gutorm I buevigen, thomas Gunders bouen, Peder Jakobsen Sand og
Anders Eriksen Hamnevog.<..>
Til laugrettesmænd for tilkommende Aar<..>Peder Olsen oursfiorden, Peder
Jørgensen Bakkebye, Jens Jens Skamtind, hans hendrichsen bakkejord, lars
olsen grebstad, ole larsen Lyfiorden, gunder torbens Ekkernes og Samson
toersen Nordbye.
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Anno=1750 dend=1ste=Junj, blev paa gaarden Wang holdet almindelig Sommer
og leedingsbergsting med Hillesøe tinglavs almue.<..>Povel Jørgens Bakkeby I
steden for Peder ols oursfiord, Peder Jørgensen Bakkeby, Jens Jensen Skamtind,
hans hendrichs Bakkejord, ole Abrahams ibm sidder for lars olsen Græbstad, ole
larsen lyfiorden, gunder Torbensen Ekkernes, og Samson Toresen Nordbye.<..>
http://arkivverket.no/URN:rg_read/31064/70/
(1751) Dend 14 Junj blev Almindelig Sommer og leedingsbergsting holdet paa
gaarden Wang med Hillesøe Tinglavs Almue<..> Povil \Peder/ Jørgens Bakeby,
Peder olsen oursfiord, Samson Nordby, Jens Jens Skamtind, gunder torbens
Kalfiorden, ole larsen ibm, hans hendrichsen Bakkejord og lars ols
Grebstad.<..>Nok blev tinglyst Christen Ingebrigtsens fæstebrev paa et pund i
Kierkevig, bøxelsedelen var udstæd af Baron de Pettersens Ombudsmand hr
Michel Hvid.<..>
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(1752) Dend 8de Junj nestefter blev paa gaarden Wang holdet almindelig
Sommer og leedingsbergsting med Hillesøe Tinglavs almue.<..>Peder Jørgens
Bakkeby, Peder olsen oursfiorden, Samson tors Nordby, Jens Jens Skamtind,
gunder torbers Kalfiorden, ole larsen ibm, hans henrichs bakkejord og Lars olsen
grebstad.<..>Jakob larsen find var indstevnet for med en finne tøs at have
begaaet lejermaal, naml Ellen Amundsdr; begge Personer mødte for Retten og
svarede til Sagen, men Jakob larsen fri benegtede aldeeles at have haft ikke
Ringste med hende at bestille til barne-auling. Derimod tøsen svarede at hun
aldeles intet vidste af nogen anden barnefader. Hun blev af Retten tilspurt hvad
tid hun fødte barnet. Svarede, I afv: aar paa den tiden tinget holdtes her paa
stedet, som var dend 14de og 15de junj; hun blev tilspurt hvad tid barnet blev
aulet eller hvad tid hand havet samqvæm medhende: svarede: at hand havde
samqvæm med hende noget Efter Egidiemis?tid eller noget før michel tiden. og

efter denne bekienneldse opslaa? Man 1751 aars og 1750 aars almanak, saa det
kunde n?? accordere med hendes udsignet?; sagde og at hand hafde samqvæm
med hende om vaaren tilforn i skoven ved en Elv, og den gang? Barnet skulde
være aulet, skede? og I Skoven. Drengen benegtet aldeles, ikke at have haft
nogen lætfærdig samqvæm med hende, og derpaa ville hand med god
samvittighed aflegge sin Eed. Hand blev formanet at bekiende den Rette
Sandhed, men hand var uberægnlig ved sit forsætt at hand ville med Eed
purgere sig, saasom hand var ganske fri og uskyldig, medskiønt tøsen blev ved
sin bekiennelse at hun ingen andre barnefader vidste. Derpaa blev Eeden for
ham af lovbogen oplæst og formanet. Man gav ham og en tingstiid at betænke
sig.<..>
Finnen Jakob larsen blev nu fremkaldet for Retten og atter formanet til at
bekiende Sandhed om hand haver haft nogen løsagtig omgiengelse med tøsen
Elen Amundsdr; men hand blev ved sit forrige, og vilde gladel aflegge sin
Saligheds Eed derpaa at hand er fri for den beskyldning; derpaa svor? hand med
opragte fingre for Retten, at hand er fri for hendes beskyldning.<..>
Til laugsrettsmænd for tilkommende aar, er opnævnt 1 Mogens Jens hillesøen, 2
ole hans Ersfiorden, 3 Niels Niels Kalfiorden, 4 Christopher Christens Aspenes, 5
ole Jakobsen Sand, 6 Peder Pedersen Miele, 7 Anders olsen Sandvigen og 8 hans
Andersen bakkebye.
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(juni 1753) dend 13de dito blev igien almindel Sommerting holden for hillesøe
tinglavs almue paa gaarden Wang<..>Peder Pedersen Miele, Hans Andersen
bakkeby, Niels Niels Kalfiorden, ole Jakobsen Sand, ole hans Ersfiorden,
Christopher Christens Aspenes, Mogens Jens hillesøen og Anders Olsen
Sandvigen.<..>
http://arkivverket.no/URN:rg_read/31064/113/
(juni 1754) Dend 17de Dito blev igien holdet Sommerting med Hillesøe Tinglavs
almue;<..>Mogens Jens hillesøen, ole hans Ersfj, Niels Niels Katfiorden, Anders
ols Sandvigen, ole Jakobs Sand, Christopher Christens Aspenes, Peder Peders
Mielse og hans Anders bakkeby.<..>
http://arkivverket.no/URN:rg_read/31064/125/
(1755) Dend 9de Junj nestefter blev paa gaarden Wang holdet almindelige
Sommer og leedingbergsting med Hillesøe Tinglavs almue<..>
Christen Mortens oldervigen, hans Anders bakkeby, Christopher Christens
Aspenes, Peder Pedersen Miele, ole Jakobsen Sand, ole hansen Ersfiorden,
Anders olsen Sandvigen og Mogens Jensen hillesøen.<..>
Til lars gunders paa 18mks leje i Nordby som hans fader? Jakob gundersen for
hannem haver opladt, levert til Tugthuuset 4s. <..>
Til laugrettesmend for tilkommende aar til Rettens betiening, er opnævnt: Erik
Pedersen Edøen, Mikkel Andersen ibm, hans Eliasen Storslett, Christen Eriksen
Løkvigen, Erik Andersen havnevog, Christen Ingebrigtsen Kirkevig, Jens Torsen
Miele og Ole Joens Sandnæs.<..>
http://arkivverket.no/URN:rg_read/31064/135/
(1756) Dend 9de Junj blev almindelig Sommer- og leedingsbergs Ting holden
paa gaarden Wang med Hillesøe Tinglavs Almue;<..>Erik Anders hamnevog,
Mikkel Anders Edøen, hans Eliasen Storsletten, Joen Toersen Nordmiele, Christen

Ingebrigtsen Kirkevig, Niels Nielsen Katfiorden, Anders olsen Sandvigen og
Christen Eriksen Rokvigen.<..>
1 Dito til Han Simensen Grønbek paa 18£s leje i Brogschar, som Torlev Kieldsen
for hannem godvilligen haver afstaaet. Lev: til tugth. 8s<..>
Dend 10de Dito blev igien Retten satt for at afhande Sagerne, og blev da først
leveret Povel Guttormsens Fæstebrev, udstæd af ombudsmanden hr: M: Hvid
paa 6£s leje i Bacheby, som Hans Andersen for hannem haver opladt. Leveret til
Tugth: 6s.<..>
Ombudsmanden hr Hvid paa sin Søns Johan Cristian Hvids veigne, havde til
dette Ting ladet indstevne en del mænd for i tinglavet have ulovlig skaughugst,
naml: j Hans Elias Storsletten, mødte og svarede, 2 Hans Hendrichsen
bakkejord, mødte og svarede, 3 ole Ingebrigtsen Mestervig mødte og svarede. 4
Lars Gundersen Nordbye mødte og svarede. 5 Jens Jakobsen Spilderen mødte og
svarede. 6 Siur Nielsen Kalfiorden, mødte. 7. Hans Simonsen Strømmen, 8 ole
bastiansen bakkejord, 9 hans mogensen Mielde og 10 Jørgen Andersen
Spilderen. De 4re sidste mødte ikke, men forelegges at møde til neste Ting.
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(1757) Dend 13de Junj blev almindelig Sommer- og leedingsbergsting holden
paa gaarden Wang med Hillesøe Tinglavs Almue.<..>Anders Olsen Sandvigen,
Erik Andersen Havnevog, Christen Ingebrigtsen Kirkevig, Jens Toersen
Nordmiele, Erik Pedersen Edøen, Christen Eriksen Rokvigen, Mikkel Andersen
Edøen og Hans Eliasen Storsletten.<..>
Søren mogensen Andsnes hafde til dette ting ladet indstevne ole Andersen
tennes I balsfiorden for ulovlig beskyldning, at Citanten skal have taget en kiødside fra ham I Findmarken, samt at hand skal have lagt øge-Navn paa Citanten.
Derom at anføre vidne som er af dette tingsted, var hand indstevnt. Den
indstevnte mødte ikke for Retten efter paaraab, stevnevidnerne Torlev Kieldsen
brogskar og Jens Toresen Miele afsiended? At de have lovl: stevnet ole Anders til
at anføre vidne. Vidnerne I denne Sag er Just Jakobsen som ej mødte, endskiønt
haldor qvalnes og Rasmus Niels bakkejord affirmlet? At have stevnt ham til dette
ting at vidne om den Sag, thi bliver hand forelagt under falsmaal at møede til
neste ting. Det andet vidne ole Jensen mødte for Retten og vidnede under aflagt
Eed at dette passerede? I fiskeriet udi Findmarken afv: vaar, da hørde hand at
ole Andersen kaldte en person: Kiødside-Mikkel da spurde hand hvem det var
han kaldte saaledes, svarede hand: det er Søren Mogensen Andsnes. Og vidnet
hørde at ole Andersen sagde at hand, naml Søren Mogens stial en Kiød-side fra
Jon Hans som var med dem paa fiskerie samme tid. Videre viste vidnet ej at
forklare, og beroer da samme Sag til de andre vidne Kand blive aflagt, og Søren
Mogens vil derfor søge sin Revans? Over ole Anders for saadan beskyldning, som
hand siger at være usandferdig.<..>
http://arkivverket.no/URN:rg_read/31064/155/
(1758) Dend 12te Juni nestefter blev paa gaarden Wang holden Almindelig
Sommer og leedingsbergsting med Hillesøe Tinglavs almue;<..>Erik Peders
Edøen, Erik Anders Havnevog, Christen Christ Rokvig, Christen Ingebrigts
Kirkevig, Jens Toersen Miele, ole Joens Sandnes, Hans Eliasen Storsletten og
Haldor Svens Qvalnes istæden for Mikkel Anders.<..>
Jakob Jens lod tinglyse sin bygselsedel paa 9 £s landskyld i Tiervigen som
Mathiases Enke for hannem haver opladt med den Condition at han saalenge hun
lever, skal holde hende foering til tvende kiør og 8te Smale-Creature samt j vogs

Sædland. Fæsteb: udgiven af ombudsmanden hr Lindgaard. Lev: til Tugth:
4s.<..>
Dend Sag som paa fol: 145 er mentioneret, angaaende Søren Mogens. Andsnes
Contra ole Anders Tennes for løgne-agtig beskyldning, blev nu igien foretaget, og
fremlagde hand naml: Citanten, dend fra retten udstædte laugdag for Just
Jakobsen var indstevnt til at vidne i denne Sag, samme forleg blev forkyndt for
ham af Peder Niels Andsnes, som var tilstæde det at afhiemle, men Ingebrigt
Rasmussen var med ved forkyndelsen, mødte ikke til afhiemling, som ..del var
forudeden siden dette vidne Just Jakobs endnu ikke mødte, hvorfore det beroer
paa afhiemlingen, maae den store lovl:? Kand vidnet blive holdt til falsmaal,
Ellers hafde Søren mogens et andet ustevnet Vidne tilstæde Naul Peder Jens
Sommersæde, som erbød sig at vidne det hand veed om denne Sag; Eeden blev
for hannem oplæst og efter formaning om at sige sandhed, hvor med opragte
fingre at sige sin sandhed om denne Sag hvad hand derom er vidende. Hans
forklaring var denne at hand, naml: vidnet, var med ole Anders til fiskerie i
Findmarken hvad da ole Andersen sagde om Søren Mogens at hand hafde byttet
en Kiødside fra ole Anders, og derfore kaldte Søren Mogens Kiødside-Mikkel, og
deruden siger at hand hørte det mange ganger at Ole kaldet Søren mogensen
saaledes. Paa tilspørgsel svarede: at hand ikke hørde som det andet vidne har
sagt, at Søren stial en Kiødside, men at hand skulle have forbyttet den med en
anden, og derover som melt, kaldte ham Kiødside-Mikkel. Videre vidste hand
ikke at forklare derom, og videre spurde Citanten ham ikke derangaaende, blev
saa afkendiget for Retten. Ole Andersen var tilstæde og tilspurt om hand har
noget at svare dertil? Svarede: at hand kand ikke andet sige end at Søren
Mogens forbyttede en Siide Kiød, blev saa ved samme beskyldning, at Soren
med forsætt byttede Siden og kunde ikke anderleedes beviise det end ved sin
Eed. Søren Mogens paastoed at forfølge sin Sag efter vidnerne til vedkommendes
værneting som er til langesund ting, for saadan ole anders beskyldning.<..>
En finnetøs af mallangen tienende paa gaarden Bacheby blev bragt for Retten til
forhør angaaende et af hende i dølsmiaal? fødde og befunden dødtfødte; bemte
Karen, som er en finnetøs, blev examineret om denne Sag,<..>det samme
hendes hosbonde Peder Jørgensen bakkeby som nærværende, ligeleedes
berettede.<..>hafde Peder Jørgens tvende Edsvorne laugrettesmænd tilstæde at
besee fosteret, som er Povel Jørgens oh Hans Anders, begge boende paa
Bakkeby<..>hendes forælder er Niels Thomes og Bereth Nielsdr som ere gamle
finnefolk og holde sig i mallangen.<..>(det var ingen tegn til drap på fosteret,
saken ble utsatt til neste ting for at barnefaren kunne vitne, se også Balsfjord
bygdebok).<..>
Til laugrettesmænd for tilkommende aar 1759, er opnævnt i dette tinglav: 1
Anders gunders Sædsøen, 2 Joen Niels Katfiorden, 3 lars Pedersen ibm, 4 Tollev
Hendrichs brentzholmen, 5 hans guttorms Buvigen, 6 ole Peders ibm, 7 ole Ols
Skiaavigøren og 8de Jakob gunders Skutvigen.<..>
http://arkivverket.no/URN:rg_read/31064/169/
Dend 18de Junj 1759, blev paa gaarden Wang holdet almindelig Sommer- og
leedingsbergsting med Hillesøe Tinglavs almue.<..>Ole Pedersen Buvigen, Joen
Nielsen Bougen, Hans Guttormsen Buvigen, Lars Pedersen Katfiorden, Torlev
Hendrichsen Brentzholmen, Jakob Gundersen Skutvigen, Anders Gundersen
Sædsøen og Olle Olsen Siaavigen.<..>
Ole Jonsen lod læse sin af ombudsmanden Lindgaard udgivne bygselsedel paa
i2£s leje i gaarden Sand, som Peder Jakobsen for hannem haver opladt, leveret
til tugth: 4s.<..>

(Saken mot Karen Nielsdatter fortsetter, hun ble dømt «til at miste sin hals og
hendes hoved settes paa en stage»)<..>
Ole Jensen Sand hafde til dette ting ladet indstevnt sin Naboe Jakob Olsen Sand
og hans søn Ole Jakobsen Sand for skielsord som angaar Citanten og hans
qvinde, som deres ære og velfærd angaar. Her om hafde Citanten vidne
indstevnet som skulle vidne i Sagen. Citanten mødte og begierede Sagen i rette.
Den indstevnt mødte og svarede i Sagen Vidnerne var Niels Nilsen Sand, Ole
Nilsen ibm, Frands Nilsen, Hans Andersen bakkeby, som mødte. Dertil vare de
saggieldende efter tilspørsel lovl: stevnet, som de selv tilstod, at høres vidne.
Derpaa blev Eeden for vidnerne oplæst og formanet at vidne Sandhed. Frands
Nilsen vidnede at detskede i vaar, mindes ej hvad dag, at Jakob Ols Sand var
hos vidnets fader Nils Pedersen Sand, og hafet nogen snak om Ole Jens, da kom
vidnet ind i stuen med det samme og hørde at Jakob ols sagde om Ole Jens:
hand er ligesom Benjamen, hvilket skulle forstaaes saaledes at Ole Jens var som
en misdøde? Naul: Benjamin, som for nogle aar siden blev rettet og strilet
formedelst et mord, skeed her i Tingstedet.- videre har dette vidne ikke hørt af
Jakob olsen tale om Ole jens.- Det vidne Niels Nielsen under Eed forklarede: at
hand hørde i vaar i Fasten da jakob olsen var i vidnets Faders huus, som er Niels
Peders Sand, at Jakob Olsen sagde om Ole Jens: Hand skikker bud efter Eve
hver aften, hvad mon hand vil hende, naar hand ville have haft hende, saa
kunde hand have faaet hende før min Søn fik hende. Efter tilspørsel blev oplyst
at denne Eve er Jakob Olsens Sønneqvinde, som er gift med Ole Jakobsen, og
hun er kiødelig Søster til Ole Jensen, altsaa var det ligesom hand, naml Jakob
ols, hafde mistanke at ole Jens skulle ligge i et ont levvet med sin Søster bemte:
Eve Jensdr. Videre hafde dette vidne ikke at sige, og hafde intet hørt af Ole
Jakobsen at hand har sagt noget ont.- Ole Nielsen vidned under Eed: at hand
hørde de samme ord af Jakob olsen om Ole jens angaaende den budsendelse
efter Eva Jensdr, som vidnet Niels Nielsen haver hørt, og ligesaa de samme ord
som Frands Nielsen har hørt, at Jakob olsen lignet Ole Jensen med den misdøde
Benjamin. Videre vidste dette vidne ikke.- Anne Nielsdr, var og et vidne om
denne Sag, hun er Niels Pedersens Datter paa Sand. Hun vidnede under Eed:
angaaende Ole Jakobsen, at hun en gang i vinter hørde sige af ham om Ole
Jensen at Ole Jensen ville lokke Ole jakobsen til Skougen med sig for at dræbe
Ole Jakobsen. Videre siger hun at hun ej allene hørde saadanne ord af Ole
Jakobsen, men hand sagde og det samme at Ole Jens skikkede bud om aftenen
efter sin Søster, som de forrige vidne hørde sige af Jakob Olsen; hvilke ord hun,
som melt, hørde ligesaa af Ole Jakobsen, hvis Kone er Ole Jensens Søster.
Videre ord og paasagn har hun ikke hørt.- Peder Nielsen, som er et vidne,
forklarede under Eed: At hand hørde de samme ord som det forrige vidne Frands
Niels haver sagt, at Jakob Ols talede om Ole Jens i Niels Pedersens huus og
bemte Ole Jens var ligesom Benjamin, lagde og et ord dertil: man veed hvordan
hand var. Videre kunde hand ikke vidne om denne Sag. Peder Jakobs Sand var
tilstæde for retten, i hvis huus Ole Jensen er, hans Skudsmaal var at hand ikke
har seet nogen usømmelighed af Ole Jensen som kunde give mistanke at han
hafde noget at bestille med sin søster Ole Jakobsens hustru. Hans Anders
bakkeby som er nævnt til vidne, hans forklaring var denne at hand ikke kunde
vidne om det de andre har sagt, men hand var et stevne vidne i denne Sag, og
da hand stevnede Jakob Olsen hørde hand nogle ubeqvems ord af Jakob Olsens
Datter Naul Ahlet Jakobsdr: angaaende Ole Jensen, som ej kand være af nogen?
Betydenhed, og ikke vedkommer den ovenmelte Sag. Andet vidste han ikke.
Efter at denne Sag var saaledes afhandlet angaaende Jakob Olsens og hands Søn
Ole Jakobsens ubesindige ord om Ole Jensen, da blev partene endelig forligt, at

de bad Ole Jens om forladelse og intet ondt kunde sige om ham; Jakob Ols
betalede i Satisfaction til Ole Jens 6 rdr, og sagens omkostning, og Ole Jakobs
betale til Ole Jens i Satisfaction 2 rd, og omkostninger, hvormed hand var
fornøyet. Og som det forhaves at denne Jakob Olsen er en rod til ondskab i deres
grandelav, blev saa aftalt at hand forføyer sig derfra til en sin søn i Tierwigen, for
at forekomme videre ondskab og fortræd imellem dem en anden gang.-<..>
http://arkivverket.no/URN:rg_read/31064/187/
Anno 1760 dend i9de Junj, blev almindelig Sommer- og leedingsbergsting holden
paa gaarden Wang med Hillesøe Tinglavs almue;<..>Anders Olsen Sandvigen,
Hans Guttormsen buvigen, Joen Niels Katfiorden, Torlev hendriks brentzholmen,
Jakob gundersen Skutvigen, Anders gunders Sædsøen, Ole Ols Siaavigen og Ole
Pedersen buvigen<..>
Lars Pettersen Fieldfind, var indkaldet for retten af ombudsmanden Lindgaard, til
at forklare hvem hans afdøede Datter Eli Larsdr, som var besvangret, haver
udlagt for barnefader, paa hendis sidste, og mødte nu for retten bemte Lars
Pettersen, og forklarede at denne hans datter døede afvigte aar Paaskedag, og
da hendes fader bemte Lars Pettersen tilspurde hende hvem hendes barnefader
hafde været: gav hun det svar: At grunsøne? Er hendes barnefader; hans Navn
er Peder Olsen, en fieldfind dreng; men dette bekiender hand neml: Lars
Pettersen, at hans datter tillige bekiendte at Anders olsen oursfiorden, hos hvem
hun tiente da hun blev besvangeret, hafde og haft med hende at bestille. Dette
siger hand og derfor at hans datter døede i smaapokkerne, laae syg en maaneds
tid, og talte undertiden i Sygdommen af f.s..hed og uden fuldkommne sandse,
saa hand ikke kand Cavere for hendes ord enten de kunde være at lide paa eller
ikke. Den mistænkte Anders olsen oursfiord som hun skal have udsagt at have
haft omgiengelse med hende, var og tilstæde for Retten, og svarede til Sagen at
hand vil purgere sig med Eed at hand er fri for løsagtig gierning med denne finne
tøs, som hun skal have udsagt. Denne Anders olsens tilbudne Eed, kand Retten
ikke denne gang antage uden at lade ham videre betænke sig, og derfore
udsettes Sagen og lade det bero om ombundsmanden vil paastaae at hand en
anden gang for denne Sag skal purgere sig.-<..>
Til laugrettesmend her i Tinglavet for tilkommende aar 1760, at betiene Retten
var opnævned: Petter Niels øysteen, Mads Jens Rokvigen, Erik Hemmingsen
Løkvigen, Gabriel Joens ibm, Niels Olsen buvigen, Ingebrigt Rasmus bakkejord,
ole bastians ibm og ole Christian hans Miele.<..>

